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תכניות
יש להזין בטבלה את כל התכניות בסמכות מקומית שהסטטוס שלהן השתנה במהלך ,2016
כלומר ,כל תכנית בה באחד משדות ה"לוחות זמנים" מופיע ערך משנת .2016
יש להזין את כל המועדים הרלבנטים עבור כל תכנית ,גם כאלו שאינם בשנת .2016

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2016
שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מתן תוקף
מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :

רחוב יהושע בן נון רנ/2/א

418-0109710
418-0113936

17/07/2013
29/05/2013

418-0116897

08/11/2012

17/06/2014
21/05/2017, 05/01/2014

418-0131003
418-0133728
418-0154112

10/06/2014
10/01/2012
01/09/2013

15/12/2016

418-0165506
418-0173856
418-0190165
418-0191882

17/06/2014
01/05/2014
17/03/2014

רנ/מק/250/ב  -צפון  Cמיתחם 418-0195958
בושרי זהרה  -רנ/מק/58/א
418-0216010

17/05/2015
10/12/2014

בית גרמה רנ/מק149/
פסגת טל  -רחוב דיה
רנ/מק/2010/ד
משפחת חדד ,הינדי ,חלה
ועולי
שמחי מרים ויוסי
תחנת שאיבה ז'  -רנ1/160/
רנ/מק/50/ג שינוי תכנון
 Bבמרכז מתחם
דיירי רחוב תורי זהב
.בית כנסת רחוב המצפה

24/09/2015

09/05/2013

24/09/2015
05/02/2015

28/05/2015
24/11/2015

16/07/2015

10/05/2016

06/06/2016
16/02/2016
12/08/2015
10/02/2016

23/06/2016
06/06/2016
03/03/2016

08/10/2015

27/10/2016

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2016
שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מתן תוקף
מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :

מגרש למבני ציבור ברחוב
יהודה הלוי רנ69/
תחנת דלק רנ/מק/2005/ד
זהרני ויויאן וצדוק
רנ/מק/10/ה2/
יעקב ברג  -רנ/מק153/
יהודה שרון רנ/מק152/
מיתחם ג'ון קנדי רנ/188/א
דרום  Cראש העין  -מתחם
רנ/250/ג
 Aכיכר עירונית מיתחם
רנ/מק/265/ג
שבזי  64רנ/מק157/
נוני יצחק רנ/מק159/
רנ/מק E 158/כביש  2מיתחם
תוספת זכויות בניה ,רח' תורי
זהב רנ/מק162/
מתחם בית הקולנוע
רחוב וולפסון  16רנ/מק160/
העיר ההיסטורית ללא שבזי
וללא רנ 10/רנ/מק179/
גבעת טל רנ/מק178/
גבעת הסלעים רנ/מק176/
נווה אפק רנ/מק177/
שולמית לוי

418-0244624
418-0268979

13/07/2015
19/01/2015

418-0273417
418-0284117
418-0313437
418-0324574

25/01/2015
11/01/2015
26/04/2015
07/06/2015

418-0329904

07/06/2015

418-0332536
418-0342113
418-0355727
418-0363325

07/06/2015
30/08/2015
15/11/2015
22/10/2015

23/06/2015
30/08/2015
24/11/2015
25/10/2015

418-0377598
418-0384602
418-0386052

06/04/2016
15/02/2016

11/08/2016
11/08/2016

418-0398917
418-0398925
418-0398941
418-0398966
418-0411959

31/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
30/03/2016
27/06/2016

18/01/2016

05/02/2015
28/05/2015

23/06/2016
03/03/2016

06/06/2016

06/10/2016
17/08/2016

03/03/2016
23/03/2016
11/05/2016

04/07/2016
27/11/2016

01/02/2017

12/07/2017

לוחות זמנים
)כל המועדים  -לא רק בשנת (2016
שם תכנית

מספר תכנית
במבא"ת

הגשה

החלטת מוסד
תכנון על הפקדה

קליטת התכנית לאחר
עמידה בתנאי סף

תחילת מועד
הפקדה

דיון בהתנגדויות

פרסום ההפקדה,
ההפקדה בפועל

אם התקיימו מספר
דיונים  -יש לרשום את
מועד הדיון האחרון

מתן תוקף
מועד הנפקת נוסח
לפרסום ברשומות

בעמודות אלו יש להזין תאריכים מופרדים בקו נטוי ,לדוגמה1/12/2016 :

הארכת דרך  -מרחוב אבן
גבירול לרחוב שד' שלמה
המלך ,ראש העין רנ/מק163/
פנינה חן אלוני רנ/מק161/
תוספת יחידת דיור וקביעת
קווי בניין ברחוב אבן גבירול
רנ/מק36 162/
הרחבת דרך מאושרת
רנ/מק164/
מרכז עסקים צומת קסםמגרש צפון מערבי
שינוי תואי רחוב הרב דוד
חג'בי

418-0420463
418-0425645

11/08/2016
04/07/2016

418-0429936
418-0432369

27/06/2016

11/01/2017

12/07/2017

12/07/2017

418-0464388
418-0467159

15/05/2017
11/08/2016

12/07/2017

22/02/2017
15/12/2016

27/06/2017

